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Cada vez mais 
opções esportivas



Este ano está começando 
do jeito que a gente gosta: 
com muito esporte! E os 
associados vêm ganhando 
cada vez mais opções para 
se manter em movimen-
to. Novos horários, tur-
mas e modalidades estão 
chegando para ampliar 
ainda mais as possibilida-
des de se exercitar. Uma 
das novidades para 2022 
são as aulas de beach ten-
nis, modalidade que vêm 
atraindo muitos nossoclu-
binos. Outra aguardada 
no�cia: a volta do body 
pump à nossa academia, 
que ainda atende a pedi-
dos e oferece novos horá-
rios para o spinning. O vô-
lei também está estrean-
do novas turmas e temos 
ainda a volta do campeo-
nato de futebol adulto, 
para alegria dos pra�can-
tes das mais variadas ida-
des. GA e tênis de mesa 
são outras modalidades 
com novidades, agora em 
espaços mais amplos. Ou 
seja, no Nosso Clube, só 
fica parado quem quer! 

Ainda mais 
opções de
esportes

decisão o cuidado com o 
meio ambiente. A cada 
troca de treino, perda ou 
dano da ficha, era neces-
sário providenciar uma 
nova, gerando um alto 
consumo de papel. 
Como as fichas serão en-
viadas de modo virtual, 
caberá aos associados 
decidir o meio que as 
levarão aos treinos. Mas 
uma alterna�va bastante 
viável, na linha desse viés 
ecológico, será tê-las sal-
vas nos celulares, que boa 
parte dos usuários já car-
rega consigo durante o 
período de a�vidades na 
academia. 
Em caso de dúvidas, os 
associados devem procu-
rar a secretaria, pessoal-
mente, pelo telefone 
3 4 0 4 - 8 4 6 6  o u  p e l o 
WhatsApp citado acima.

Por LGPD e higiene, fichas de 
treino são enviadas aos sócios

Medida também tem viés ecológico, já que evitará desperdício de papel

O Nosso Clube está envi-
ando aos associados ma-
triculados na academia as 
suas fichas de treino indi-
viduais. O envio ocorre 
por e-mail, mas os usuá-
rios que desejarem pode-
rão solicitar o seu formu-
lário por WhatsApp, bas-
tando para isso mandar 
uma mensagem nesse 
sen�do para 99996-8387. 
Em breve, as fichas im-
pressas não mais ficarão 
disponíveis na academia, 
medida que foi tomada 
para atender uma série de 
questões.
Uma delas é a adequação 
do clube à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pesso-
ais (LGPD), que regula-
menta qualquer a�vidade 
que envolve a u�lização 
de dados pessoais, nos 
quais se encaixam as in-

formações disponibili-
zadas nas fichas da acade-
mia. Com o envio direta-
mente para o associado, 
ele próprio ficará respon-
sável por resguardar os 
dados con�dos no seu 
formulário de treino.
Outro ponto levado em 

conta foi a preocupação 
com a higiene, que se in-
tensificou com a pande-
mia de Covid-19. O novo 
sistema impedirá o manu-
seio de várias fichas por 
cada usuário, até que en-
contre a sua. Também 
teve peso importante na 

Agora usuários da 
academia podem 
optar pela forma 
como vão u�lizar 
suas fichas de treino

Wagner Morente

Recanto 
volta com 

som ao 
vivo às 
sextas

Com a flexibilização 
das normas sanitárias 
de combate à pande-
mia de coronavírus, o 
Nosso Clube, em par-
ceria com a Cozinha da 
Marli, concessionária 
dos restaurantes do 
clube, pôde retomar 
as a�vidades do Re-
canto Musical. A cada 
noite de sexta-feira, 
com início às 19h, 
atrações musicais dos 
mais variados es�los 
se revezam no palco.
Tradicional ponto de 
encontro dos nosso-
clubinos, o Recanto 
Musical oferece, além 
da música ao vivo de 
qualidade, o cardápio 
repleto de delícias da 
Cozinha da Marli, que 
inclui pratos, porções, 
lanches, salgados e 
várias outras opções. 
Também estão à dis-
posição dos associa-
dos várias marcas de 
cerveja, sempre servi-
das geladíssimas.



No seu aniversário, Nosso Clube 
presenteia sócios com quadra de areia

Novo espaço para beach tennis, futevôlei e vôlei de praia foi entregue no dia 11 de dezembro

Fotos: Wagner Morente

O presente que os associ-
ados do Nosso Clube 
receberam pelos 88 anos 
de sua fundação, come-
morados no dia 13 de 
dezembro, foi uma quadra 
para a prá�ca de esportes 
de areia. A obra, condu-
zida pela Comissão de O-
bras, foi entregue à dire-
toria pelo Conselho Deli-
bera�vo no 11 de dezem-
bro, em cerimônia que 
contou com a presença de 
dirigentes do clube e 
sócios, que puderam tes-
tar o novo espaço. 
A quadra, disponível para 
a prá�ca de beach tennis, 
futevôlei e vôlei de praia, 
foi instalada numa área 
em frente ao campo de 
futebol de grama natural. 
As demarcações e a estru-
tura da rede permitem 
adaptar, de forma rápida e 
fácil, suas medidas para as 
três modalidades que se 

propõe a servir. Depen-
dendo da aceitação dos 
associados, poderá ser 
estudada a ampliação das 
instalações voltadas a 
esses esportes.
“Estamos muito felizes de, 
apesar de todas as di-
ficuldades, conseguir en-
tregar este novo espaço 
aos associados”, afirmou 
o presidente da Comissão 
de Obras, Vitório Candi-
o�o. “Tem sido um perío-
do complicado para o 
Brasil e para o mundo, 
mas o Nosso Clube tem 
caminhado em frente”, 
concordou Renato Castro 
de Almeida, presidente 
do Conselho Delibera�vo. 
E o presidente da direto-
ria, Ricardo Lima, con-
cluiu: “Buscamos atender 
o maior número possível 
de associados e temos 
conseguido, basta ver o 
clube sempre cheio”.

DJ Kiko

Nas fotos desta página, dirigentes e associados do Nosso Clube durante a inauguração da quadra de areia



Você se recorda de como eram 
essas dependências nossoclubinas?

Relembre como vários espaços do clube evoluíram nos últimos anos

O tempo passa rápido e 
muitas transformações 
vão acontecendo no Nos-
so Clube. Nos úl�mos 
anos, as mais diversas de-
pendências foram cons-
truídas, ampliadas, mo-
dernizadas ou aperfei-
çoadas. Nesta página, se-
te exemplos de como as 
coisas mudam no dia a dia 
nossoclubino. As primei-
ras instalações da acade-
mia nem de longe lem-
bram as atuais. O restau-
rante está muito mais bo-
nito e espaçoso. As can-
chas de bocha mudaram 
de lugar e passaram a ser 
sinté�cas. A sala de sno-
oker agora tem um espa-
ço muito mais adequado. 
Antes havia um só quios-
que e agora existem dois. 
As quadras de tênis tam-
bém melhoraram muito e 
o tênis de mesa ganhou  
sala própria. Relembre!

Fotos: Divulgação

Academia Restaurante

SnookerBocha

Tênis de 

Mesa

TênisQuiosque

Duplas que terminaram nas 
quatro primeiras colocações

Nossoclubinos 
dominam pódio de 
torneio de bocha

Disputas envolveram 64 jogadores de 9 cidades

O Nosso Clube ficou com 
os três primeiros lugares 
do Torneio de Duplas de 
bocha realizado nos dias 
27 e 28 de novembro em 
suas canchas, com a par�-
cipação de 64 jogadores 
representando nove cida-
des. Além dos anfitriões, 
es�veram na disputa os 
limeirenses Gran São João 
e Internacional e duplas 
de Araras, Rio Claro, Cam-
pinas, Jaú, Santa Gertru-
des, Piracicaba, America-
na e Valinhos.

Clube sedia torneio de 
basquete que reuniu 

top 4 sub-15 do interior

O Ginásio Poliespor�vo 
Waldomiro Francisco, do 
Nosso Clube, recebeu 
nos dias 27 e 28 de no-
vembro a Copa da Fede-
ração Paulista de Bas-
quete, categoria sub-15, 
que reuniu as quatro 
melhores equipes do 
Interior. Além dos anfi-
triões, também par�ci-
param Classic Sports 
Sorocaba, ALBB-Luso 
Bauru e ALBA-Lençóis 
Paulista. Estes dois úl-
�mos fizeram a final, 
com vitória da equipe 
bauruense por apenas 1 
ponto de diferença: 47 a 

46.
Na disputa pela 3ª colo-
cação, os nossoclubinos 
foram derrotados pelo 
�me sorocabano, por 58 
a 50. Os dois primeiros 
colocados se classifica-
ram para o torneio que 
definiu o campeão esta-
dual, do qual par�cipa-
ram também os vence-
dores da Copa FPB da 
Grande São Paulo. 
O basquete do Nosso 
Clube conta com apoio 
de Café Kühl, Alecardo 
Reciclagem de Papel e 
Plás�co, Elétrica Maio e 
Fiat Impéria.

Jogos tiveram equipes de Bauru, Sorocaba e Lençois

No primeiro dia, aconte-
ceu a fase classificatória, 
que foi disputada em oito 
grupos de quatro duplas 
cada. Os dois primeiros 
colocados de cada grupo, 
num total de 16, classi-
ficaram-se para a fase 
mata-mata, quando as 
duplas se enfrentaram em 
jogos eliminatórios. Três 
duplas do Nosso Clube 
passaram para as semifi-
nais. Vito e Peterson ven-
ceram os piracicabanos 
Arlindo e Jovenil, enquan-

Fotos: Divulgação

to Edmilson e João Dena-
dai bateram Oscar e Pe-
drão no confronto dos 
nossoclubinos.
Na final, vitória de Edmil-
son e João, por apertados 
18 a 16. Oscar e Pedrão 
ficaram com a 3ª coloca-
ção. “Foi uma grande fes-
ta para todos nós. Não 
esperávamos essa con-
quista, visto que �nham 
várias duplas renomadas 
do Estado”, comemorou 
Vito Ruberto, diretor de 
Bocha do Nosso Clube.

Duplas semifinalistas do torneio

Jogadores e comissões técnicas das equipes que par�ciparam do torneio

Ginástica artística conta com 
novas instalações para 2022

Atividades do tênis de mesa também ganharam mais espaço e conforto

As mais de 50 alunas e a-
tletas de ginás�ca ar�s-
�ca do Nosso Clube �ve-
ram uma esperada novi-
dade aguardando por elas 
na retomada das aulas e 
treinos, no dia 10 de janei-
ro: novas instalações.
Uma inicia�va da Direto-
ria de Esportes conseguiu 
melhorar, de uma só vez, 
as dependências des�na-
das a duas modalidades. 

Além da GA, o tênis de 
mesa também mudou de 
local. Agora está em um 
espaço já conhecido dos 
mesatenistas, mas que foi 
totalmente remodelado 
para garan�r mais confor-
to. As aulas da GA, que 
aconteciam na quadra do 
Ginásio Azul, estão sendo 
ministradas na sala que 
vinha sendo u�lizada pelo 
tênis de mesa, no mesmo 

setor do snooker e do 
xadrez. 
Deste modo, as ginastas 
passaram a contar com 
um espaço muito mais a-
propriado para suas a�vi-
dades, dispondo de ar-
condicionado, piso em-
borrachado, sanitário e 
bebedouro, entre outras 
melhorias.
Já o tênis de mesa retor-
nou à sala que anteri-

ormente ocupava acima 
do Ginásio Dr. Waldomiro 
Francisco. Porém, com as 
novas disposições, os me-
satenistas podem contar 
com muito mais espaço, o 
que é fundamental para 
uma modalidade que vem 
crescendo muito no Nos-
so Clube. As inscrições pa-
ra a GA e para o tênis de 
mesa devem ser feitas na 
secretaria. 

Nova sala da ginás�ca ar�s�ca Tênis de mesa também ganhou mais espaço



cerimônia de graduação 
foi adiada de 2020 para 
2021. Após a flexibili-
zação, foi possível realizá-
la de forma presencial.
“Agradeço a toda direto-
ria do Nosso Clube e em 
especial ao diretor de Lu-
tas, Carlos Higa, e ao coor-
denador de Esportes, Ale-
xandre Bigeli, que ofere-
ceram toda estrutura 
para que pudesse realizar 
os treinamentos”, diz o 
professor. 
“E também aos senseis 
Rodolpho e Edson pela 
insistência para que eu 
fizesse o exame e ao sen-
sei Ricardo Santos, do Clu-
be de Judô, que também 
me ajudou nos treina-
mentos, além da minha 
família e dos amigos que 
contribuíram de alguma 
forma para que tudo isso 
acontecesse”.

Professor de judô recebe 
graduação de 2º Dan da FPJ

Leandro Takada participou da cerimônia no dia 11 de setembro, em Araras

O professor de judô do 
Nosso Clube, Leandro Ta-
kada, foi aprovado no exa-
me de graduação para o 
2º Dan (grau) de faixa pre-
ta realizado pela Federa-
ção Paulista de Judô. A 
cerimônia de graduação 
foi realizada na academia 
Mercadante, em Araras, 
no dia 11 de setembro, 
respeitando o decreto es-
tadual de combate ao co-
ronavírus. A conquista do 
nossoclubino veio após 
uma dura ro�na de trei-
nos e estudos teóricos.
Leandro conta que, du-
rante meses, treinou de 
duas a três horas por dia, 
além de se dedicar à teo-
ria do judô. “Tive muito 
incen�vo dos senseis Ro-
dolpho Lavoura, de Artur 
Nogueira, e Edson Catari-
no, de Americana, para 
que realizasse o exame”, 

afirma. Apesar das incer-
tezas do ano de 2020 devi-
do à pandemia, a FPJ ofi-
cializou o exame de gra-
duação, que, no entanto, 
foi adaptado para o for-
mato remoto. 
A conclusão das avalia-
ções teórica e prá�ca a-
conteceu no dia 21 de no-

vembro. “A expecta�va 
do resultado foi grande, 
mas, depois que saiu o 
status de aprovado na 
plataforma digital da fe-
deração, foi só comemo-
rar”, relembra Leandro. 
Também por causa das 
restrições sanitárias do 
g o ve r n o  e sta d u a l ,  a 

Divulgação

Leandro 
mostra o 
cer�ficado 
e a faixa de 
2º Dan

Nosso Clube conquista invicto 
2º Torneio de Vôlei Máster Masculino

Na decisão da competição 40+, nossoclubinos venceram Rio Claro por 3 a 1 no Ginásio Azul

O Nosso Clube venceu Rio 
Claro por 3 sets a 1 (parciais 
de 25x27, 25x21, 27x25 e 
26x24) e ficou com o �tulo 
do 2º Torneio de Vôlei Más-
ter Masculino, que foi reali-
zado no Ginásio Azul. Nu-
ma decisão disputadís-
sima, ocorrida no dia 3 de 
dezembro, os nossoclubi-
nos saíram atrás no placar, 
mas conseguiram a virada 
para garan�r, de forma in-
victa, o troféu de campeão 
da compe�ção, voltada a 
atletas a par�r dos 40 anos 
de idade. A ALVO Limeira 
ficou com a 3ª colocação, à 
frente da Neo Link/Vivi 
Clean/Araras. 
Na 1ª fase do torneio, to-
dos os �mes se enfrenta-
ram. Vitórias por 3 a 0 ou 3 
a 1 valeram três pontos. Já 
quem venceu por 3 a 2 le-
vou dois pontos, enquanto 
o perdedor ficou com um. 
Os nossoclubinos ven-
c e r a m  N e o  L i n k / V i v i 
Clean/Araras (3 a 0), ALVO 

Limeira (3 a 1) e Rio Claro (3 
a 2), conquistando 8 pon-
tos para terminar essa 
etapa na liderança. A ALVO 
Limeira bateu Rio Claro e 
Araras, ambos por 3 a 1, 
terminando com 6 pontos. 
Os rio-clarenses somaram 
2 pontos e ficaram em 3º 
lugar ao passar por 3 a 2 
pelos ararenses, que finali-
zaram a fase inicial na úl�-
ma colocação, com 1 pon-
to. Deste modo, na semifi-
nal, o Nosso Clube enfren-
tou Araras, vencendo por 3 
a 1 (parciais de 25x22, 
25x20, 24x26 e 25x22). 
Já Rio Claro eliminou a AL-
VO Limeira por 3 a 0 (par-
ciais de 25x17, 25x22 e 25 
x22). Assim, os nossoclu-
binos e os rio-clarenses se 
classificaram para a final. 
Defenderam a equipe anfi-
triã David, Danilo Gius�, 
Felipe, Neto, Mecate, Ro-
drigo, Marcos Paulino, 
Ecio, Renato, João, Esli e Du 
Bassi.

Fotos: Divulgação

Nossoclubinos 
comemoram 

o �tulo da 
compe�ção

Sub-19 termina em 3º na Copa Regional de Voleibol feminino 

O Nosso Clube ficou com 
a 3ª colocação na Copa 
Regional de Voleibol fe-
minino categoria sub-
19, promovida pela Liga 
Regional (LRV). Na dis-
puta pela medalha de 
bronze, que aconteceu 
no Ginásio Azul, no dia 9 

de dezembro, as nosso-
clubinas venceram Santa 
Bárbara D’Oeste por 3 a 0 . 
Na decisão, a P.M. Vali-
nhos/Country Club bateu 
o Clube Atlé�co Piracica-
bano também por 3 a 0 e 
ficou com o �tulo.
O torneio foi composto de 

quatro fes�vais, um em 
cada cidade par�cipante. 
Nas semifinais, Valinhos 
passou por SBO e as nos-
soclubinas perderam para 
as piracicabanas, fora de 
casa, por 3 a 2. O vôlei fe-
minino do Nosso Clube 
tem apoio do Colégio CLQ.

Nossoclubinas venceram Santa Bárbara na disputa pela medalha de bronze

Equipe sub-19 do Nosso Clube



Boldrin e Pedro Dalfré e 
Renata e Fábio Tintori, de-
cidiram dividir o �tulo. Na 
Categoria B, a dupla cam-
peã foi formada por Bill 
Keven e Andressa Cer-
chiari, tendo como vices 
Alan Oliveira e Marcela 
Bianchin. 
Os vencedores receberam 
troféus e houve o sorteio 
de vários brindes para os 
par�cipantes.

1º Open de Raquetinha Dupla Mista 
conta com 50 participantes

Competição aconteceu no dia 9 de outubro, com 12 horas de duração

O 1º Open de Raque�nha 
Dupla Mista realizado pe-
lo Departamento de Tênis 
do Nosso Clube no dia 9 
de outubro contou a par-
�cipação de 50 jogadores. 
As 25 duplas foram divi-
didas nas categorias A e B, 
de acordo com o nível dos 
tenistas. As par�das fo-
ram disputadas em um 
set longo até 8 games, 
sem vantagem. O torneio, 

que contou com apoio de 
All Tennis Brasil, Tunell 
Surf Shop, Areia Fina, 
Haqt, Sucos Pessa� e Tro-
féus Michele�, teve um 
total de 12 horas de dura-
ção. Na Categoria A, a 
final estava bastante dis-
putada e empatada no 
momento em que come-
çou a chover. Sendo as-
sim, as duplas finalistas, 
compostas por Camilla 

Fotos: Divulgação

Nas fotos desta página, 
alguns momentos 
do torneio

ridas: vermelha, amarela, 
verde, marrom, azul, rosa 
e preta. 
A primeira fase foi clas-
sificatória, na qual todas 
as equipes se enfrenta-
ram. A final aconteceu no 
dia 18 de dezembro, 
quando o Nosso Clube 
enfrentou o Sayão fora de 
casa. 
A equipe nossoclubina foi 
formada por Emerson, 
Esaú, Edson, Edi, Lemão, 
Ricardo e Sidmar.

Snooker do Nosso Clube 
é vice-campeão do 
Torneio Regional

Na final da competição, nossoblubinos enfrentaram o Sayão

O Nosso Clube conquistou 
o vice-campeonato do 
Torneio Regional de Snoo-
ker, que homenageou 
Marcelo Carmina�, ex-
diretor do departamento 
da modalidade do clube 
Sayão, de Araras, falecido 
em junho, ví�ma da Co-
vid-19. 
Além dos nossoclubinos e 
do Sayão, também par-
�ciparam da compe�ção 
equipes da Associação A-
tlé�ca Ararense, da Asso-

ciação Atlé�ca Banco do 
Brasil (Limeira), do Paulis-
tano Futebol Clube (Li-
meira) e do Cosmopolita-
no Futebol Clube (Cosmó-
polis).
Todos os clubes par�ci-
pantes, com exceção do 
Paulistano, receberam os 
jogos, que �veram início 
no dia 13 de novembro. 
As par�das seguiram a 
regra brasileira, que u�-
liza oito bolas, sendo uma 
branca e as outras colo-

Equipe que representou o Nosso Clube na compe�ção



trabalho funcional, en-
volvendo partes �sicas do 
treinamento, como força, 
potência e core, sempre 
aliado com o futebol, que 
faz os associados se diver-
�rem ao mesmo tempo 
em que cuidam do corpo 
e da mente”, explica Ga-
briel.
Segundo o professor, 
também são levados em 
conta os obje�vos pesso-
ais de cada aluno, como a 
volta às a�vidades após 
lesões, evolução na mo-
dalidade ou simples-
mente qualidade de vida. 
“Seja qual for o obje�vo, 
nos adaptamos para con-
seguir o melhor resultado 
para cada um”, esclarece. 
As inscrições para o funci-
onal fut devem ser efetu-
adas na secretaria. A 
mensalidade é  R$ 15,00.

Novidade, funcional fut traz benefícios 
a homens e mulheres de várias idades

Professor nossoclubino da modalidade, Gabriel Boquita tem experiência em equipes profissionais

Fotos: Divulgação

Em maio deste ano, os 
associados do Nosso Clu-
be passaram a ter à dispo-
sição uma nova opção 
espor�va, o funcional fut, 
que agradou em cheio ho-
mens e mulheres das mais 
variadas idades. Aliando 
os bene�cios �sicos dos 
exercícios funcionais à di-
versão proporcionada pe-
lo futebol, a modalidade 
faz bem para o corpo e pa-
ra a mente. O professor 
responsável pelas aulas é 
Gabriel Cavalcante Al�eri, 
o Boquita, jovem de ape-
nas 25 anos, mas que já 
acumula larga experiêcia 
no esporte.
Natural de São Paulo, Ga-
briel se mudou para Li-
meira em 2015, para cur-
sar Ciências do Esporte na 
Unicamp. “Sou apaixona-
do por esportes, �ve ex-

periências como atleta na 
capital e decidi seguir nes-
sa área”, conta. Desde de 
2016, ele atua como trei-
nador de futebol e futsal, 
função na qual foi campe-
ão dos Jogos Regionais e 
medalha de bronze nos 
Jogos Abertos represen-
tando Limeira.
Gabriel também tem pas-
sagens pelo futsal da Inter 

de Limeira e da equipe 
Brutos Futsal. Seu traba-
lho chamou a atenção da 
diretoria do Nosso Clube, 
que o convidou para ser 
um de seus professores. 
“Não pensei duas vezes 
em aceitar ”,  conta o 
treinador, que hoje é pro-
fessor da escola da Inter 
Academy e do funcional 
fut feminino e masculino. 

“O clube tem uma estru-
tura de primeira, com 
opção de society, grama e 
quadra; não falta nada 
para nós, profissionais, 
trabalharmos”, afirma.
As aulas de funcional fut 
têm uma turma feminina, 
às terças, às 19h, e outra 
masculina, às segundas, 
às 19h, e quartas, às 
18h30. “Realizamos o 

Gabriel em dois 
momentos da 
sua carreira

Divulgação

17 pódios na Super Copa SP
Representado por 20 
atletas, o Nosso Clube 
par�cipou da 4ª Super 
Copa São Paulo de Verão 
para Nadadores Vincula-
dos, realizada entre os 
dias 10 e 12 de dezem-
bro no Conjunto Aquá�-
co Leonardo Sperate, em 
São Caetano do Sul. A 
compe�ção reuniu 583 
dos melhores atletas do 
Estado, que representa-
ram 43 en�dades. Os 
nossoclubinos conquis-
taram 17 medalhas, sen-
do 5 de ouro, 6 de prata e 
6 de bronze, além de ou-
tros excelentes resulta-
dos, que garan�ram a 
11ª colocação na classi-
ficação geral
Na categoria mirim 1, os 
nadadores do Nosso 
Clube que subiram ao 
pódio foram Marina Gre-
ve Fernandes, que foi 2º 
lugar nos 50m livre e 3º 
nos 50m costas, e Mar-
cos Bisca dos Santos, 1º 
nos 50m peito. João Levy 
Fernandes de Lima tam-
bém esteve nas provas. 
Na mirim 2, Mariana Li-
beratori Pugliesi foi 2º 
nos 50m peito e 3º nos 
50m borboleta e Caroli-
na Ganancin foi 1º nos 
50m peito e 3º nos 50m 
livre. Na pe�z 1, Samuel 
Henrique Mello da Silva 
foi 1º lugar nos 100m 
costas e 2º nos 50m livre 
e nos 100m livre, Júlia 

Molina Boraschi foi 2º 
nos 50m livre e nos 
200m medley e 3º nos 
100m livre e Victor Hugo 
Cano França Sales foi 3º 
nos 100m borboleta. Na 
pe�z 2, o representante 
do Nosso Clube foi Fran-
cisco Levy Fernandes de 
Lima. Na infan�l 1, a 
equipe contou com Ma-
theus Ferreira Leite. Na 
infan�l 2, disputaram pe-
lo Nosso Clube Yago 
Bomfim Ferreira, Pedro 
Otávio Alves dos Santos 
e Fernando Medrado 
Ferreira. Na juvenil 1, Le-
�cia Karoline Vendrami-
ni foi 1º lugar nos 400m 
livre, Vitor Hugo Borachi 
foi 2º nos 400m livre e 
Whitney Cris�ny Cardo-
so Azevedo foi 3º nos 
100m costas. Na juvenil 
2, Luigi Di Ferdinando Ta-
vares de Lima foi 1º nos 
100m peito. Também 
par�ciparam Leonardo 
Liberatori Pugliesi e Ru-
bens Kalil Klassmann. Na 
júnior 2, esteve presente 
o nossoclubino Ally de 
Lima. 
O Nosso Clube também 
par�cipou do reveza-
mento 4x50m medley 
misto juvenil (3ª coloca-
ção) e dos 4x50m livre 
misto juvenil (4º). lugar. 
Os técnicos responsáveis 
foram Glauco Casimiro, 
Robison Possa�o e Elia-
ne Altemari.

apenas dois atletas, o 
Nosso Clube se colocou 
entre as 40 melhores 
equipes de natação na 
categoria infan�l do Bra-
sil. Os nossoclubinos, que 
foram comandados pela 
técnica Eliane Altemari, 
têm patrocínio de Colégio 
Acadêmico, Esaú Peças e 
Eletrizante.

Nosso Clube vai a 3 finais
 do Campeonato Brasileiro 
Infantil Verão de Natação

Competição reuniu os melhores atletas da categoria em Colombo (PR)

O Nosso Clube disputou 
três finais do Campeonato 
Brasileiro Infan�l Verão 
de Natação – Troféu Mau-
rício Bekenn, que reuniu 
os melhores atletas do 
país da categoria entre os 
dias 30 de novembro e 4 
de dezembro no Santa 
Mônica Clube de Campo, 
em Colombo (PR). Um to-
tal de 114 en�dades mar-
cou presença nas dispu-
tas, reunido 678 nadado-
res. A equipe nossoclubi-
na foi representada por 
Giovana Karoliny Pires, na 
infan�l 1, e por Diogo Lo-
bato Henrique da Silva, na 
infan�l 2.
Ambos �veram excelente 
desempenho, par�cipan-
do de seis provas elimina-
tórias cada. Giovana che-
gou à final dos 100m bor-
boleta, terminando em 7º 
lugar. Ela também dispu-
tou os 200m medley, 
200m borboleta, 400m 

Fotos: Divulgação

medley, 200m livre e 
200m peito. Diogo foi à 
final dos 200m costas, 
concluindo a prova na 5ª 
colocação, e dos 100m 
costas, na qual chegou 
em7º lugar. Ele esteve 
ainda nos 200m medley, 
400m livre, 200m livre e 
100m borboleta.
Sendo assim, mesmo com 

Nossoclubinos no Paulista de Verão

A Associação Bauruense 
de Desportos Aquá�cos 
(ABDA) recebeu entre os 
dias 14 e 19 de dezem-
bro o Campeonato Pau-

lista de Verão, que reuniu 
os melhores nadadores 
da base do Estado. A equi-
pe do Nosso Clube colheu 
resultados bastante signi-

Giovana e Diogo 
em Colombo

Nossoclubinos em 
São Caetano do Sul

fica�vos. Confira a maté-
ria completa, com a clas-
sificação dos nossoclubi-
nos, em www.nosso 
clube.com.br.

Juvenil Infan�l Pe�z



Dotado de grama de alta tecnologia, 
campo sintético é reinaugurado

Meio-campista limeirense Corrêa participou da entrega da obra e elogiou o gramado

Os pra�cantes de futebol 
do Nosso Clube agora 
contam com um campo 
dotado de gramado sinté-
�co de alta tecnologia. 
Inaugurado no dia 6 de 
novembro, com a presen-
ça de diretores e conse-
lheiros nossoclubinos, 
além de dirigentes da In-
ter Academy, o novo gra-
mado está entre os mais 
modernos disponíveis no 
mercado atualmente. Dis-
tribuído pela empresa 

Sportlink, além da alta 
qualidade da grama, ele 
conta com uma manta 
amortecedora autodre-
nante, que evita lesões, 
por causar menos impac-
to nas ar�culações, e tam-
bém impede a formação 
de poças.
“Passamos por um perío-
do bastante di�cil devido 
à pandemia, mas segui-
mos atendendo às solici-
tações e demandas dos 
nossos associados, e este 

gramado era uma delas”, 
afirmou o presidente da 
Comissão de Obras do 
Nosso Clube, Vitório Can-
dio�o. “Estamos muito 
felizes de dar mais este 
passo na evolução das 
nossas dependências, 
sempre buscando trazer o 
melhor para toda a família 
nossoclubina”, salientou o 
presidente do clube, Ri-
cardo Lima.
O meio-campista limei-
rense Corrêa também 

marcou presença na inau-
guração. Com passagens 
por Palmeiras, Dínamo de 
Kiev, Flamengo, Atlé�co 
Mineiro, Portuguesa e 
Fortaleza, entre outras 
equipes, ele par�cipou de 
um aulão des�nado aos 
alunos da Inter Academy, 
escolinha de futebol da 
Inter de Milão, que fun-
ciona no clube. “O grama-
do ficou realmente exce-
lente”, elogiou o jogador.
O campo está disponível 

para aulas e treinos da es-
colinha e de Funcional Fut 
masculino e feminino, 
além de par�das recrea-
�vas dos associados.
Vale lembrar que no ano 
passado o campo de 
grama natural também 
passou por ampla mo-
dernização, sendo dotado 
de um sistema de irri-
gação automa�zada que 
mantém a qualidade do 
gramado durante todo o 
ano.

Torneio 50tão conta 
com quatro equipes

O Campeonato 50tão de 
futebol terá início em 
outubro, com jogos nas 
noites de sexta. Pude-
ram se inscrever associ-
ados nascidos até 1973. 
O campeonato contará 
com a par�cipação de 
quatro equipes, que fo-
ram formadas por sor-

teio. Na primeira fase, 
todos os �mes jogarão 
entre si. 
Nas semifinais, que se-
rão disputadas no siste-
ma mata-mata, o 1º co-
locado jogará contra o 
4º, enquanto o 2º en-
frentará o 3º. Os vence-
dores farão a final.

Nossoclubinos têm ótimo desempenho em duas competições

O Nosso Clube teve par-
�cipação destacada em 
duas compe�ções de na-
tação realizadas em ou-
tubro. Uma delas foi o 
Torneio Regional Infan�l 
a Sênior de Natação, que 

o Gran São João sediou no 
dia 2, reunindo 284 atle-
tas de 19 en�dades. Os 23 
nossoclubinos na compe-
�ção, comandados pela 
técnica Eliane Altemari, 
conquistaram um total de 

36 medalhas, sendo 13 de 
ouro, 10 de prata e 13 de 
bronze. 
No dia 23, o Nosso Clube 
sediou o Torneio Regio-
nal Pré-Mirim a Pe�z de 
Natação, que contou com 

Torneios regionais em Limeira reuniram nadadores de diversas categorias em outubro

a par�cipação de 184 
atletas de 15 en�dades. 
Os 10 nossoclubinos na 
compe�ção  ganharam 
um total de 23 medalhas, 
sendo 14 de ouro, 5 de 
prata e 4 de bronze. A 

equipe teve comando 
dos técnicos Glauco Ca-
simiro e Robison Possat-
to. A natação do Nosso 
Clube tem patrocínio de 
Colégio Acadêmico, E-
saú Peças e Eletrizante.

Regional 
de Infan�l 
a Sênior

Regional 
de Pré-
Mirim a 
Pe�z

A academia do Nosso 
Clube trará mais opções 
para os associados a par-
�r de fevereiro. Uma 
delas é a volta do body 
pump, modalidade que 
promove o fortaleci-
mento da musculatura 
das pernas, glúteos e 
membros superiores, 
deixando-os mais tonifi-
cados e definidos. 
Também reduz a flacidez 
e trabalha o sistema car-
diovascular. Melhora 
ainda a postura, a coor-
denação motora e a fle-
xibilidade. As aulas serão 
ministradas pela profes-
sora Ismênia, a par�r de 
1º de fevereiro, às terças 
e quintas, às 7h.
Outra novidade é um no-
vo horário para aulas de 
spinning, às segundas e 

quartas, às 18h30. O iní-
cio será em 2 de feve-
reiro. O professor será 
Matheus Müller, atleta 
de ciclismo. Essa modali-
dade é conhecida por 
possibilitar uma alta 
queima calórica. Tam-
bém proporciona maior 
resistência, fortalece a 
musculatura e ajuda a 
eliminar o estresse, tudo 
isso com pouco risco de 
lesão, por ser de baixo 
impacto.
As inscrições para as au-
las de body pump e para 
o novo horário de spin-
ning devem ser efetua-
das na secretaria da aca-
demia. 
Mais informações pelo 
telefone 3404-8466 ou 
pelo WhatsApp 99996-
8387.

Fotos: Divulgação

Mais opções: volta do 
body pump e novo 

horário para spinning
Aulas estarão à disposição a partir de fevereiro

Nosso Coral em apresentação 
na Igreja de São Sebas�ão

AULÃO - Mais de 20 associados par�ciparam no dia 4 de 
dezembro do Aulão Especial promovido pela academia 
do Nosso Clube. Os professores Beto e Nanci condu-
ziram exercícios de bike e core, sob coordenação de Gui-
nho Silveira, proprietário da Guinho Wellness, conces-
sionária da academia nossoclubina. Segundo Guinho, 
devido ao sucesso da inicia�va, novos aulões serão pro-
movidos em breve.
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